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6/2022. (11.20.) számú dékáni utasítás 

az ELTE Természettudományi Kar oktatási és működési rendje 2022. december 5-2023. 
február 26. között 

 

Az egyetemi működés megszokott rendjének átszervezése miatt az 2022/23 tanév végének 
szervezésére vonatkozóan az alábbiak szerint szükséges eljárni: 

1. 2022. december 3-ig: 
A szorgalmi időszak a megszokott módon szervezendő, oktatási, kutatási tevékenységgel 
összefüggő rendezvények a megszokott rendben szervezhetőek és tarthatóak meg.  

2. 2022. december 5-10: 
A 2022/23 őszi szemeszter szorgalmi időszakának utolsó hetén (december 5-10.) 
konzultációkat és számonkéréseket lehet szervezni a HKR 17. § (2a) bek. (b) pontjában 
rögzített módon, a hallgatók előzetes értesítésével. A konzultációk és számonkérések 
kövessék az érvényes tanrend szerinti időbeosztást.  

3. 2022. december 5. és 2023. február 26.: 
Az ELTE TTK épületei temperáló fűtésre állnak át (a kutatási tevékenység jellegére 
tekintettel előzetesen már kijelölt helyiségek kivételével). A temperáló fűtéssel 
rendelkező helyiségekben a folyamatos munkavégzés nem engedélyezett, az érintett 
munkatársak részére a jelenlét csak az elengedhetetlenül szükséges időtartamban 
lehetséges. Tilos bármilyen kiegészítő fűtőberendezés (pl. hősugárzó) rácsatlakoztatása 
az egyetemi villamosenergia-hálózatra. Ezen időszak alatt rendezvények nem 
szervezhetők az ELTE TTK épületeiben (kivétel dékáni felmentés alapján) az épületbe 
bejutás korlátozott, melynek konkrét módjáról külön tájékoztatás kerül kiküldésre.  

4. 2022. december 12-17: 
Őszi szünet, órák, számonkérések, vizsgák nem szervezhetők. 

5. 2022. december 19.-2023. február 10.1: 
Vizsgaidőszak, vizsgák a biztosított termekben, külső helyszíneken és online 
szervezhetők az oktatási dékánhelyettes által a Neptun tanulmányi rendszerben 
kiküldött tájékoztatásban foglaltak szerint. Doktori védés, habilitációs előadás online 
szervezhető. December 24-26. téli szünet – vizsgák nem szervezhetők. 

6. 2023. február 13-19.: 
 Tavaszi félév regisztrációs időszaka  

7. 2023. február 20-25.: 
Tavaszi szünet, órák, számonkérések, vizsgák nem szervezhetők. 

8.  A TTK Könyvtár 2022. december 5-22. és 2023. január 9.- február 24. között biztosítja 
az online megrendelt könyvek átvételét az ELTE polgárok számára az alábbi átvételi 

 
1 Február 11. mint a vizsgaidőszak vége az ELTE tanév rendje szerint csak a levelező és esti munkarendre érvényes. 



időszakokban: H 10-11 óra, Sz 14-15 óra, P 11-12 óra. Előjegyzés: 
https://ttk.elte.hu/konyvtar. Az online megrendelések átvételi pontja: A Déli épületben 
található könyvtár (1. emelet 1.809). 2022. december 23. és 2023. január 8. között 
átvételi pont zárva tart. 

9. Az egyes hivatalok (Tanulmányi Hivatal, Doktori Csoport, Gazdasági Hivatal, Dékáni 
Hivatal, Pályázati, HR és Beszerzési Irodák) 2022. december 5. és 2023. február 26. 
között működési rendjéről a kari honlapon nyújtunk tájékoztatást. 

10. 2023. február 27: 
Tavaszi félév első tanítási napja, a szorgalmi időszak a megszokott módon szervezendő, 
oktatási, kutatási tevékenységgel összefüggő rendezvények a megszokott rendben 
szervezhetőek és tarthatóak meg. 

11. A szabadság kiadásának rendjére az általános szabályok irányadók a szabadságolási 
rendről, valamint a jelenlét és a távollét nyilvántartásáról 2/2016. (IV. 18.) számú 
rektori-kancellári együttes utasításban foglaltak szerint. 

Budapest, 2022. november 20. 

Dr. Kacskovics Imre 

dékán 

Függelék 

 
időszak oktatás, vizsgák campus könyvtár 
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